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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 95927/2018
spisový znak: KHEJ 94977/2018/kakr/3

datum: 19.07.2018

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 16.07.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 16.07.2018, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
Sdělení počtu případů, v nichž výše uvedený úřad z důvodu přestupku dle § 114/1a, 115/1a, 117/1a, 117/1b, 117/1c a 117/3e
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů:
a) zahájil správní řízení z důvodu přestupku,
b) nepravomocně uznal vinným ze spáchání přestupku,
c) pravomocně uznal vinným ze spáchání přestupku.
Jestliže výše uvedený úřad postupoval, jak je vymezeno výše, žádám o sdělení počtu případů uvedených pod jednotlivými
písmeny a), b), c), a dále žádám o sdělení spisových značek a zaslání naskenovaných pravomocných i nepravomocných
rozhodnutí o přestupku, včetně sdělení, zda se jedná o rozhodnutí pravomocné či nepravomocné. Souhlasím s nutnou
anonymizací rozhodnutí v rozsahu osobních údajů, které nelze poskytnout, a v tomto rozsahu tedy není nutné žádost
o informace odmítat. Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o potvrzení
předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

ad písm. a)
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor zdravotnictví, zahájil 1 správní řízení o správním deliktu (od 1. 7. 2017 řízení
o přestupku) dle ust. § 115 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.
ad písm. b)
0 případů
ad písm. c)
Vydáno 1 pravomocné rozhodnutí, sp. zn. OSVZ 53161/2013/likr, které Vám zasíláme v příloze tohoto sdělení.
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Ing. Zdeňka Pandulová
pověřená vedoucí odboru
- podepsáno elektronicky –
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